NÊN BI‰T Gµ VŠ NHIÍM Ç¶C HåT NHÂN HO¥C PH¹NG Xå KHÄN CÃP
Tình trång nhiÍm Ç¶c håt nhân ho¥c phóng xå khÄn cÃp là gì?
Tình trång nhiÍm Ç¶c håt nhân khÄn cÃp bùng phát khi có m¶t vø n° chÃt phóng xå hay håt nhân xäy ra. Các vø
n° này có th‹ làm mù m¡t, tåo sÙc nóng, gây hÕa hoån và phát tán chÃt phóng xå nguy hi‹m.
Tình trång nhiÍm Ç¶c phóng xå khÄn cÃp có th‹ là m¶t tai nån tåi lò næng lÜ®ng håt nhÆn. Nó cÛng có th‹ là m¶t
vø n° tØ m¶t quä "bom dÖ". "Bom dÖ" là m¶t khÓi chÃt n°, nhÜ dynamit, có chÙa chÃt phóng xå.
Nên làm gì trong khi xäy ra tình trång nhiÍm Ç¶c håt nhân ho¥c phóng xå khÄn cÃp?
Nhân viên ti‹u bang và ÇÎa phÜÖng së giám sát liŠu lÜ®ng chÃt phóng xå ô nhiÍm và quy‰t ÇÎnh nên Ùng phó nhÜ
th‰ nào. L¡ng nghe tin tÙc trên radio, TV ho¥c các hŒ thÓng báo Ç¶ng khÄn cÃp Ç‹ bi‰t các chÌ thÎ hÜ§ng dÅn.
N‰u cÀn, luôn có s¤n m¶t radio Çã nåp pin. Nhân viên ti‹u bang së cho quš vÎ bi‰t nên ª låi trong nhà hay nên r©i
khÕi nhà. N‰u nhÆn ÇÜ®c lŒnh phäi ª låi nhà:
• ñóng và khóa tÃt cä các cánh cºa cái và cºa s° låi.
• T¡t tÃt cä các hŒ thÓng thông gió. Chúng bao gÒm lò sÜªi, máy ÇiŠu hòa không khí, nÖi thông gió và
quåt.
• Ÿ trong phòng kín không có cºa s°. ñ‹ š xem có Çû ch‡ cho m†i ngÜ©i trong phòng.
LiŒu tình trång nhiÍm Ç¶c håt nhân ho¥c phóng xå khÄn cÃp có làm phát bŒnh không?
Bom dÖ có th‹ không có Çû chÃt phóng xå Ç‹ làm quš vÎ bÎ bŒnh. Hi‹m h†a chính là sÙc công phá. Tuy nhiên,
m¶t vø n° håt nhân l§n có th‹ làm cho quš vÎ bŒnh. Có th‹ mÃt vài gi© Ç‰n vài ngày m§i thÃy xuÃt hiŒn các dÃu
hiŒu. M¶t vài ngÜ©i không thÃy triŒu chÙng nào. M¶t sÓ khác chÌ thÃy m¶t ho¥c hai triŒu chÙng. Vài triŒu chÙng
thÜ©ng g¥p bao gÒm:
• N°i mÄn ÇÕ trên da
• Cäm thÃy mŒt mÕi
• Cäm thÃy bŒnh hoån ho¥c nôn mºa
• Tiêu chäy
• NhÙc ÇÀu
• ñau miŒng ho¥c chäy máu chân ræng
Trong trÜ©ng h®p cäm thÃy bŒnh, nên g†i cho bác sï ngay lÆp tÙc.
Nên làm gì sau khi xäy ra tình trång nhiÍm Ç¶c håt nhân ho¥c phóng xå khÄn cÃp?
Trong trÜ©ng h®p không ª gÀn nÖi xäy ra vø n°, quš vÎ nên Çi vào trong nhà và l¡ng nghe tin tÙc trên radio, TV
ho¥c các hŒ thÓng báo Ç¶ng khÄn cÃp Ç‹ bi‰t các chÌ thÎ hÜ§ng dÅn. N‰u ª gÀn nÖi bÎ n° và không bÎ thÜÖng tích,
quš vÎ nên:
• ñi Ç‰n tòa nhà cao tÀng gÀn nhÃt và Çi vào trong Çó. LÜu låi trong Çó Ç‹ giäm thi‹u nguy cÖ bÎ nhiÍm
chÃt phóng xå.
• Cªi quÀn áo ra càng nhanh càng tÓt và bÕ vào m¶t túi nh¿a. Dán miŒng túi låi.
• T¡m vòi sen ho¥c t¡m càng såch càng tÓt b¢ng xà bông và nÜ§c.
• L¡ng nghe tin tÙc Ç‹ bi‰t phäi Ùng phó nhÜ th‰ nào.
Ready in 3 (3 BÜ§c S¤n Sàng) là m¶t chÜÖng trình Ùng phó khÄn cÃp dành cho ti‹u bang Missouri. Do Ban SÙc KhÕe và DÎch Vø
Lão Niên tài tr® cho chÜÖng trình. Ready in 3 nh¢m møc Çích giúp Ç« nh»ng cÜ dân và c¶ng ÇÒng chuÄn bÎ Ç‹ Ùng phó trong các
trÜ©ng h®p khÄn cÃp tØ các vø thiên tai cho Ç‰n các cu¶c khûng bÓ. MuÓn bi‰t thêm thông tin, xin vi‰ng mång lÜ§i theo ÇÎa chÌ:
www.dhss.mo.gov.
health.mo.gov/emergencies/readyin3.

